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LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2.	 Use	a	Folha	de	Respostas	(versão	do	Candidato)	reproduzida	ao	final	deste	caderno	apenas	para	marcar	 

o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:

•	 Confira	seu	nome,	número	de	inscrição	e	cargo.
•	 Assine,	A TINTA,	no	espaço	próprio	indicado.

4. ATENÇÃO:	transcreva	no	espaço	apropriado	da	sua	FOLHA DE RESPOSTAS,	com	sua	caligrafia	usual,	
mantendo	as	letras	maiúsculas	e	minúsculas,	desconsiderando	aspas	e	autoria,	a	seguinte	frase:

“Não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la.” Cícero

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5.	 Ao	transferir	as	respostas	para	a	Folha de Respostas:

•	 use	apenas	caneta	esferográfica	azul	ou	preta.
•	 preencha,	 sem	 forçar	 o	 papel,	 toda	 a	 área	 reservada	 à	 letra	 correspondente	 à	

resposta solicitada em cada questão.

•	 assinale somente uma alternativa em cada questão.

Sua resposta NÃO	será	computada	se	houver	marcação	de	mais	de	uma	alternativa,	
questões não assinaladas ou rasuras. 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não	deve	ser	dobrada,	amassada	ou	rasurada.

ATENÇÃO:	Deverá	ser	resguardado	o	Período	de	Sigilo,	não	sendo	permitido	ao	candidato	se	ausentar	em	definitivo	da	sala	de	provas	antes	
de	decorrida	1	(uma)	hora	do	início	das	provas.	Os	candidatos	não	poderão	utilizar,	em	hipótese	alguma	lápis,	lapiseira,	corretivos,	borracha	
ou	outro	material	distinto	do	constante	em	Edital.	Quaisquer	acessórios	como	óculos	escuros,	boné,	chapéu,	gorro,	lenço	ou	similares	não	
terão	seu	uso	permitido.	As	instruções	constantes	no	Caderno	de	Questões	e	na	Folha	de	Resposta,	bem	como	as	orientações	e	instruções	
expedidas	pela	FUNDEP	durante	a	realização	das	provas,	complementam	este	Edital	e	deverão	ser	rigorosamente	observadas	e	seguidas	pelo	
candidato.	Será	proibida,	durante	a	realização	das	provas,	qualquer	espécie	de	consulta	ou	comunicação	entre	os	candidatos	ou	entre	estes	
e	pessoas	estranhas,	oralmente	ou	por	escrito,	assim	como	não	será	permitido	o	uso	de	livros,	códigos,	manuais,	impressos,	anotações	ou	
quaisquer	outros	meios.	Será	proibido,	durante	a	realização	das	provas,	fazer	uso	ou	portar,	mesmo	que	desligados,	telefone	celular,	relógios,	
pagers,	beep,	agenda	eletrônica,	calculadora,	walkman,	notebook,	palmtop,	gravador,	transmissor/receptor	de	mensagens	de	qualquer	tipo	ou	
qualquer	outro	equipamento	eletrônico.	Findo	o	horário-limite	para	a	realização	da	prova,	o	candidato	deverá	entregar	a	Folha	de	Respostas	
da	Prova	Objetiva,	devidamente	preenchida	e	assinada,	ao	Aplicador	de	Sala,	assim	como	o	Caderno	de	Provas.	Os	três	últimos	candidatos	
deverão	permanecer	na	sala	até	que	o	último	candidato	termine	sua	prova,	devendo	todos	assinar	a	Ata	de	Ocorrências	da	sala,	atestando	a	
idoneidade	da	fiscalização	das	provas,	retirando-se	da	sala	de	prova	de	uma	só	vez.	

O Caderno de Questões e o Gabarito das Provas Objetivas serão divulgados nos endereços eletrônicos  
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia útil subsquente à data de realização da prova.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS



ATENÇÃO
Sr.(a)	Candidato(a),

Antes	 de	 começar	 a	 fazer	 a	 prova,	 confira	 se	 este	 caderno	 contém,	 ao	 todo,	 
30 (trinta) questões	de	múltipla	escolha,	cada	uma	constituída	de	4	(quatro)	alternativas	
de	respostas,	assim	distribuídas:	10 (dez) questões de Língua Portuguesa,	10 (dez) 

questões de Matemática e 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais,	 todas 

perfeitamente	legíveis.

Havendo	algum	problema,	informe	imediatamente ao aplicador de provas para que ele 

tome	as	providências	necessárias.

Caso	não	observe	essa	recomendação,	não	lhe	caberá	qualquer	reclamação	ou	recursos	
posteriores.
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO:	 Leia	o	 texto	a	seguir	para	 responder	às	
questões de 1 a 5.

Brasil faz campanha perfeita e se torna bicampeão 
mundial de Futsal Down

Com	 uma	 campanha	 impecável,	 a	 Seleção	 Brasileira	
conquistou	 o	 bicampeonato	 mundial	 de	 Futsal	 Down,	
cuja	 final	 ocorreu	no	último	domingo	 (10/04)	em	Lima,	
no	Peru.

O	 Brasil	 conquistou	 o	 torneio	 de	 forma	 invicta,	 tendo	
derrotado	a	Argentina	na	grande	final	por	sonoros	5	a	1,	
com	4	gols	de	Júlio	e	um	do	capitão	da	equipe,	Renato	
Gregório,	eleito	o	melhor	jogador	da	competição.

Essa	 é	 a	 segunda	 final	 consecutiva	 entre	 a	 nossa	
seleção	 e	 os	 argentinos,	 que	 também	 ficaram	 com	 
o	vice-campeonato	em	2019.

Campanha impecável no Futsal Down

A	 Seleção	 Brasileira,	 comandada	 pelo	 técnico	 Cleiton	
Monteiro,	 conquistou	 o	 bi	 com	 5	 vitórias	 em	 5	 jogos,	
contra	Uruguai,	Chile	e	Turquia	(fase	de	grupos),	além	
de	Portugal	e	Argentina	na	fase	final.

Além	 disso,	 fechou	 o	 Torneio	 de	 Futsal	 Down	 com	 
o	 melhor	 ataque	 (51	 gols,	 média	 de	 10,2	 por	 partida),	
melhor	defesa	(4	gols	sofridos)	e	artilheiro	da	competição,	
Júlio	Silva,	que	sozinho	fez	21	gols!

“Estou	 bastante	 contente,	 trabalhamos	 muito	 para	
conquistar	os	dois	Mundiais”,	disse	o	técnico	brasileiro.

Esta	 é	 a	 terceira	 edição	 do	 Campeonato	 Mundial	 
de	Futsal	para	atletas	com	Síndrome	de	Down.

A	 primeira,	 sediada	 em	 Portugal	 em	 2018,	 consagrou	
a	 Itália	como	grande	campeã.	Do	ano	seguinte	pra	cá,	 
o	Brasil	passou	a	reinar	no	torneio.

Vencemos	 a	 edição	 seguinte,	 de	 forma	 invicta,	 em	
Ribeirão	 Preto	 (SP),	 e	 agora	 a	 que	 acabou	 neste	
domingo,	em	Lima.

No	próximo	ano	ocorrerá	a	Copa	América,	no	Brasil,	que	
será	classificatória	para	o	Mundial	de	2024	na	Turquia.	
Rumo	ao	tri!

Disponível	em:	https://bityli.com/DCNYFP.	 
Acesso	em:	18	abr.	2022	(adaptado).

QUESTÃO 1

De	acordo	com	o	texto,	assinale	a	alternativa	correta.	

A) Apenas	o	Brasil,	a	 Itália	e	a	Argentina	 já	 foram	
campeões do torneio.

B)	 A	 equipe	 brasileira	 marcou	 mais	 de	 50	 gols	
durante	a	competição.

C) Em	2023,	a	edição	do	Campeonato	Mundial	de	
Futsal	Down	acontecerá	no	Brasil.

D) O	 artilheiro	 da	 competição,	 que	 é	 brasileiro,	
marcou	todos	os	gols	do	jogo	da	final.

QUESTÃO 2

De	acordo	com	o	texto,	assinale	a	alternativa	incorreta.	

A) A	vitória	brasileira	na	final	se	deu	de	forma	bem	
expressiva.

B)	 O	time	brasileiro	buscará,	na	próxima	edição	da	
competição,	seu	terceiro	título	seguido.

C) O capitão do time brasileiro é também o artilheiro 
da	competição.

D) A	seleção	brasileira	foi	o	time	que	menos	sofreu	
gols	em	todo	o	torneio.

QUESTÃO 3

Releia este trecho.

“Estou	 bastante	 contente,	 trabalhamos	 muito	 para	
conquistar	os	dois	Mundiais”,	disse	o	técnico	brasileiro.”

As	aspas	utilizadas	no	texto	têm	a	função	de

A) marcar um trecho sem importância no texto.

B)	 expor a opinião do autor do texto.

C) sinalizar	a	fala	de	uma	pessoa.

D) indicar	um	trecho	de	sentido	figurado.

QUESTÃO 4

Releia	o	último	parágrafo	do	texto.

“No	próximo	ano	ocorrerá	a	Copa	América,	no	Brasil,	que	
será	classificatória	para	o	Mundial	de	2024	na	Turquia.	
Rumo	ao	tri!”

O	 sinal	 de	 pontuação	 utilizado	 no	 final	 do	 parágrafo	
indica

A) dúvida.

B)	 entusiasmo.

C) raiva.

D) susto.

QUESTÃO 5

Releia este trecho.

“Com	 uma	 campanha	 impecável,	 a	 Seleção	 Brasileira	
conquistou o bicampeonato	 mundial	 de	 Futsal	 Down,	
cuja	 final	 ocorreu	no	último	domingo	 (10/04)	em	Lima,	
no	Peru.”

A	palavra	destacada	foi	formada	pelo	processo	de

A) composição	por	aglutinação.

B)	 composição	por	justaposição.	

C) derivação	sufixal.	

D) derivação	prefixal.	
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INSTRUÇÃO:	 Leia	o	 texto	a	seguir	para	 responder	às	
questões de 6 a 10.

Ex-boxeador faz sucesso como designer de unhas 
no ES: ‘Continuo na luta, agora de outro jeito’

Já	faz	alguns	anos	que	Thomaz	Edson	trocou	os	ringues	
e a carreira como boxeador pelo salão de beleza.

Não	foi	um	processo	fácil:	o	capixaba,	filho	do	vitorioso	
boxeador	 Touro	 Moreno	 e	 irmão	 dos	 medalhistas	
olímpicos	 Esquiva	 e	 Yamaguchi	 Falcão,	 precisou	 se	
afastar	do	esporte	após	uma	séria	lesão.

Em meio aos preparativos para competir nas Olímpiadas 
de	 2012,	 em	 Londres,	Thomaz	 estava	 participando	 do	
campeonato	 nacional	 de	 boxe,	 em	 São	 Paulo	 (SP),	
quando	estourou	o	ligamento	do	ombro.

A	lesão,	ocorrida	em	2010,	o	obrigou	a	“amarrar	as	luvas”	
e mudar os planos de vida.

Além	 dessa	 lesão,	 Thomaz	 sofreu	 outra	 contusão	 no	
mesmo	 local	pouco	depois,	o	que	agravou	o	problema	
e	 tornou	a	 recuperação	do	membro	 impossível.	Assim,	
foi	decretado	o	fim	precoce	da	carreira	como	boxeador.

Pouco	 depois,	 ele	 passou	 a	 treinar	 o	 outro	 irmão,	
Yamaguchi	 Falcão,	 nos	 Estados	 Unidos,	 mas	 a	 rotina	
não prosperou.

Foi	 aí	 que	 Thomaz	 encontrou	 uma	 nova	 paixão	
transformada	em	profissão	sem	sequer	precisar	sair	de	
casa.	 Ele	 descobriu	 que	 sua	 enteada,	 Julianna	Alves,	
estava	fazendo	um	curso	de	design	de	unhas,	e	também	
se interessou pelas aulas.

“Ela	estava	em	um	período	de	transição	de	maquiadora	
para	 designer	 de	 unhas.	 Enquanto	 ela	 estava	
aprendendo,	eu	acompanhei	a	evolução	dela”,	declarou	
o	ex-pugilista.

Aos	poucos,	ele	foi	tomando	gosto	pela	nova	profissão	 
e	resolveu	apostar	na	nova	carreira.	Ao	lado	de	Julianna,	
Thomaz	 foi	 se	 superando	 gradativamente	 e	 ganhando	
terreno nas redes sociais.

Hoje,	além	do	atendimento	à	clientela,	ele	 faz	sucesso	
na	internet	com	fotos	e	vídeos	criativos	sobre	sua	rotina.	
Já	as	luvas	dos	tempos	do	boxe	ainda	são	usadas,	mas	
agora	apenas	por	diversão.

Incentivo contra o preconceito

Como	era	de	se	esperar,	a	nova	 fase	de	Thomaz	veio	
cercada	 de	 preconceitos	 e	 velhos	 estereótipos	 que	 os	
profissionais	da	área	de	beleza	precisam	lidar	todos	os	
dias.

Felizmente,	entre	uma	crítica	vazia	e	outra,	ele	 recebe	
centenas	 de	 mensagens	 de	 apoio	 em	 resposta.	 
E	o	melhor:	hoje	ganha	muito	mais	do	que	na	época	em	
que era boxeador.

“Tem	 que	 ignorar	 as	 críticas.	 Só	 recebe	 críticas	 quem	
está	 fazendo	 algo.	 Hoje	 eu	 tenho	 parceria,	 apoio,	
dentro	dessa	profissão,	que	eu	não	tinha	antes.	Hoje	eu	
recebo	 três	vezes	mais	do	que	eu	 recebia	no	esporte.	
Minha	família	é	totalmente	orgulhosa	de	mim.	Eu	estou	
batalhando	 mesmo,	 procurando	 ser	 protagonista	 da	
minha	caminhada.	Continuo	na	luta,	mas	de	outro	jeito”,	
disse	o	designer	de	unhas.

Disponível	em:		https://bityli.com/pMEkvR.	 
Acesso	em:	18	abr.	2022	(adaptado).

QUESTÃO 6

Após	a	mudança	de	profissão,	Thomaz	passou	a	ganhar	
mais dinheiro.

Em	 relação	 à	 decisão	 tomada	 pelo	 ex-lutador,	 ganhar	
mais	dinheiro	foi	uma

A) conclusão.

B)	 causa.

C) condição.

D) consequência.

QUESTÃO 7

De	acordo	com	o	texto,	assinale	a	alternativa	correta.

A) Depois	 da	 lesão,	 Thomaz	 nunca	 mais	 praticou	
boxe.

B)	 O	 pai	 e	 os	 irmãos	 de	 Thomaz	 ganharam	
medalhas nas Olimpíadas.

C) Thomaz,	 além	 de	 designer	 de	 unhas,	 também	
produz	conteúdo	para	a	internet.	

D) O	 ex-boxeador	 recebe,	 na	 mesma	 quantidade,	
mensagens	de	crítica	e	de	apoio.

QUESTÃO 8

Releia este trecho.

“Assim,	 foi	 decretado	 o	 fim	 precoce da carreira como 
boxeador.”

Assinale	 a	 alternativa	 que	 apresenta	 um	 sinônimo	 da	
palavra destacada.

A) Tardio

B)	 Antecipado

C) Eventual

D) Primoroso

QUESTÃO 9

Esse texto é

A) uma notícia.

B)	 um romance.

C) um poema.

D) uma	fábula.

QUESTÃO 10

Releia este trecho.

“[...]	o	capixaba,	filho	do	vitorioso	boxeador	Touro	Moreno	
e	irmão	dos	medalhistas	olímpicos	Esquiva	e	Yamaguchi	
Falcão,	precisou	se	afastar	do	esporte	após	uma	séria	
lesão.”

O	sujeito	dessa	oração	é	

A) “o capixaba”.

B)	 “Touro	Moreno”.

C) “Esquiva Falcão”.

D) “Yamaguchi	Falcão”.
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MATEMÁTICA

QUESTÃO 11

O	 desenho	 em	 destaque,	 na	 malha	 quadriculada	 a	
seguir,	 	 representa	um	 jardim	da	casa	de	Roberta.	Ela	
vai	 decorar	 esse	 jardim	 com	 uma	 cerca	 de	 madeira	
pré-fabricada.				

Quantos	 metros	 de	 cerca	 Roberta	 precisará	 para	
contornar	todo	o	jardim?

A) 18	metros.

B)	 20 metros. 

C) 22 metros.

D) 24 metros.

QUESTÃO 12

Luís é vendedor e recebeu de comissão por uma venda 

R$	 110,00.	 Gastou	  do dinheiro para comprar um 

presente	 para	 sua	 irmã	 e	 guardou	 o	 restante	 em	 sua	
conta	poupança.	

Quanto	Luís	guardou	em	sua	conta	poupança?

A) R$	22,00.

B)	 R$	44,00.	

C) R$	66,00.

D) R$	88,00.

QUESTÃO 13

Lucas	chegou	a	uma	clínica	para	uma	consulta	médica	
às	9h45.	Aguardou	20	minutos	para	ser	atendido	e	seu	
atendimento durou 25 minutos. 

A	que	horas	Lucas	saiu	da	clínica?

A) 10h25.

B)	 10h30.

C) 10h35.

D) 10h40.

QUESTÃO 14

O	 quadro	 a	 seguir	 apresenta	 o	 resultado	 de	 uma	
pesquisa	sobre	a	intenção	de	votos	de	450	pessoas	para	
as	próximas	eleições.

INTENÇÃO DE VOTOS – ELEIÇÕES 2022

CANDIDATO X CANDIDATO Y

150	PESSOAS 300	PESSOAS

Qual	 fração	 representa	 o	 número	 de	 pessoas	 que	
pretendem	votar	no	candidato	X?

A) 

B)	

C) 

D) 

QUESTÃO 15

Laura é competidora em uma maratona e bebeu  
7	garrafas	de	500	mL	de	água	cada.	

Quantos	 litros	 de	 água	 Laura	 bebeu	 ao	 todo	 nessa	
maratona?	

A) 1.500 litros. 

B)	 2.500 litros. 

C) 3.500 litros.

D) 4.500 litros. 

QUESTÃO 16

Pedro	foi	a	um	Museu	de	Arte	em	São	Paulo	que	possui	
390	 quadros	 expostos.	 Logo	 no	 início	 da	 visita,	 Pedro	
foi	informado	pelo	guia	do	museu	que	30%	dos	quadros	
serão	retirados	para	restauração.	

Quantos	quadros	serão	retirados	para	essa	restauração?

A) 117. 

B)	 123.

C) 217.

D) 273.

QUESTÃO 17

Camila	 é	 proprietária	 de	 uma	 loja	 virtual	 e	 possuía	 ao	
todo	 em	 seu	 estoque	 200	 pares	 de	 sandálias	 e	 160	
pares	de	tênis	 femininos.	Foram	vendidos	60%	desses	
pares	de	calçados.

Quantos	 calçados	 ainda	 estão	 disponíveis	 em	 seu	
estoque?	

A) 244.

B)	 216.

C) 156.

D) 144. 
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QUESTÃO 18

O	gráfico	a	seguir	apresenta	as	ninhadas	da	gata	Lili	de	2018	a	2021.

O	total	de	filhotes	machos	que	nasceram	de	2018	a	2021	foi:

A) 24.

B)	 28.

C) 30.

D) 52.

QUESTÃO 19

O	comprimento	do	cabelo	de	Marisa	é	de	35,2	cm.	Ela	foi	ao	cabeleireiro	e	pediu	para	cortar	8	cm.	Depois	pediu	para	
cortar mais 3 cm.

Qual é o	novo	comprimento	do	cabelo	de	Marisa,	em	centímetros?

A) 24,2	cm.

B)	 27,2	cm.

C) 30,2	cm.

D) 32,2	cm.

QUESTÃO 20

Ricardo	está	sem	acessar	suas	redes	sociais	há	9	semanas	e	6	dias.	Há	quantos	dias	Ricardo	está	sem	acessar	suas	
redes	sociais?

A) 51 dias.

B)	 60 dias.

C) 69	dias.

D) 87	dias.
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CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 21

O que são Fake News?

A) Informações	 repassadas	 diariamente	 por	 meio	
da internet.

B)	 Notícias que se espalham rapidamente nas 
mídias sociais.

C) Memes que viralizam rapidamente nas redes 
sociais. 

D) Notícias	falsas	compartilhadas	como	se	fossem	
verdadeiras.

QUESTÃO 22

Nos	primeiros	meses	deste	ano,	 temporais	atingiram	a	
região	serrana	do	estado	do	Rio	de	Janeiro,	deixando,	
em	 um	 único	 município,	 233	 mortos	 e	 centenas	 de	
desabrigados.	 Tragédias	 nesta	 região	 são	 frequentes	
durante	 o	 período	 chuvoso.	 Em	 2011,	 no	 mesmo	
município,	918	pessoas	faleceram	e	30	mil	ficaram	sem	
casa.

Os	 temporais,	 amplamente	 divulgados	 pela	 mídia,	
ocorreram no município de

A) Niterói.

B)	 Cabo Frio.

C) Petrópolis.

D) Macaé. 

QUESTÃO 23

“Dos	 queijos	 aos	 azeites,	 do	 café	 à	 cachaça	 e	 dos	
menus	sofisticados	aos	pratos	simples	e	cheios	de	afeto,	
a	gastronomia	de	Minas	Gerais	passa	por	ingredientes,	
tradições	 e	 talentos	 que	 são	 mantidos	 e	 considerados	
riquezas	de	 todos	os	mineiros.	Além	de	 ter	um	grande	
valor	simbólico,	a	culinária	mineira	também	é	considerada	
um	fator	de	desenvolvimento	econômico,	social,	turístico	
e cultural para o Estado” [...]

Disponível	em:	https://www.mg.gov.br/pagina/gastronomia-
mineira. Acesso em: 16 mai. 2022.

Não	fazem	parte	da	cultura	gastronômica	mineira:

A) Tutu	de	feijão,	queijo	e	canjiquinha.

B)	 Chica	doida,	pamonha	e	arroz	com	pequi.	

C) Pão	de	queijo,	goiabada	cascão	e	doce	de	leite.

D) Frango	com	quiabo,	cachaça	e	feijão	tropeiro.

QUESTÃO 24

Sobre	 o	 Cristo	 Redentor	 de	 Pará	 de	 Minas	 –	 MG,	
assinale a alternativa incorreta.

A) Simboliza	fé	e	religiosidade	do	povo	paraminense.

B)	 É um dos principais pontos turísticos do 
município.

C) Localiza-se	 na	 Serra	 Santa	 Cruz,	 de	 onde	 é	
possível ver parte da cidade.

D) Possui	 o	 coração	 talhado	 em	 ferro	 doado	 pela	
prefeitura.

QUESTÃO 25

Fonte	 de	 energia	 renovável	 de	 origem	 vegetal	 gerada	
a	 partir	 da	 cana	 de	 açúcar	 ou	 do	 milho.	Apresenta-se	
como	uma	alternativa	ecológica	por	emitir	menos	gases	
na	atmosfera,	poluindo	menos	o	meio	ambiente.

A	que	tipo	de	combustível	se	refere	o	trecho	acima?

A) GNV.

B)	 Gasolina.

C) Etanol.

D) Diesel.

QUESTÃO 26

A	 Lei	 11.340/06	 tornou	 mais	 rigorosa	 a	 punição	 	 para	
agressões	contra	a	mulher	quando	ocorridas	no	âmbito	
doméstico	 e	 familiar.	 Desde	 a	 regulamentação	 da	 lei,	
em	2006,	não	há	penas	alternativas	aos	agressores	de	
mulheres,	 possibilitando	 que	 estes	 sejam	 presos	 em	
flagrante	ou	tenham	prisão	preventiva	decretada.

Homenageando	 uma	 mulher	 que,	 durante	 seis	 anos,	
foi	 cruelmente	 agredida	 pelo	 companheiro,	 ficando	
paraplégica,	a	lei	leva	o	nome	de

A) Lei	Joanna	Maranhão.

B)	 Lei	Julia	Matos.

C) Lei	Maria	da	Penha.

D) Lei	Carolina	Dieckmann.

QUESTÃO 27

“Um	movimento	ocorrido	no	final	do	século	18	em	Minas	
Gerais	 é	 um	 dos	 marcos	 pela	 luta	 do	 desligamento	
do	 então	 Brasil-Colônia	 da	 metrópole	 portuguesa	 e	
completa	 230	 anos	 em	 2022.	 A	 Inconfidência	 Mineira	
acabou	 não	 ocorrendo	 pela	 delação	 de	 um	 de	 seus	
participantes e um dos líderes do movimento [...]. A pena 
capital	foi	executada	em	21	de	abril	de	1792.”

Disponível	em:	https://www12.senado.leg.br/noticias/au-
dios/2022/04/dia-21-de-abril-230-anos-da-execucao-de-tira-

dentes. Acesso em: 22 mai. 2022.

A	que	personagem	histórico	se	refere	o	texto?

A) Joaquim	José	da	Silva	Xavier.

B)	 Juscelino	Kubitschek.

C) José	Silvério	dos	Reis.

D) Getúlio	Vargas.



8

QUESTÃO 28

O	município	de	Pará	de	Minas	é	constituído	de	5	distritos,	
que são:

A) Pará	de	Minas,	Ascenção,	Carioca,	Córrego	do	
Barro	e	Torneiros.

B)	 Onça	de	Pitangui,	Esmeraldas,	Florestal,	Mateus	
Leme	e	Conceição	do	Pará.

C) Manuel	 Batista,	 Nossa	 Senhora	 Auxiliadora,	
Professor	 Pereira	 da	 Costa,	 Coronel	 João	
Ferreira	e	Torquato	de	Almeida.	

D) Santos	Dumont,	Previdência,	Centro,	São	José	
do	Pará	e	Belvedere.

QUESTÃO 29

Aplicativo	russo	de	troca	de	mensagens	cada	vez	mais	
popular	no	Brasil	vem	sendo	usado	para	disseminação	
de	notícias	falsas,	pirataria	e	discurso	de	ódio.	

Em	 março	 de	 2022,	 foi	 temporariamente	 bloqueado	
no	 Brasil,	 por	 determinação	 do	 ministro	 do	 supremo,	
Alexandre	de	Moraes,	o	aplicativo:

A) Instagram

B)	 Facebook

C) Telegram

D) WhatsApp 

QUESTÃO 30

Sobre	vacinas,	assinale	a	alternativa	incorreta.

A) Vacinas	causam	um	campo	magnético	no	corpo	
de quem é imunizado.

B)	 Vacinas	 são	 seguras	 e	 previnem	 casos	 graves	
das	doenças.

C) Os	benefícios	das	vacinas	superam	seus	efeitos	
colaterais.

D) No	 Brasil,	 várias	 vacinas	 são	 distribuídas	
gratuitamente	pelo	SUS.



FOLHA DE RESPOSTAS

(VERSÃO DO CANDIDATO)

AO	TRANSFERIR	ESSAS	MARCAÇÕES	PARA	A	FOLHA	DE	RESPOSTAS,	
OBSERVE	AS	INSTRUÇÕES	ESPECÍFICAS	DADAS	NA	CAPA	DA	PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA  

MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
GRUPO 1

Códigos: 201 a 206

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2.	 Use	a	Folha	de	Respostas	(versão	do	Candidato)	reproduzida	ao	final	deste	caderno	apenas	para	marcar	 

o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:

•	 Confira	seu	nome,	número	de	inscrição	e	cargo.
•	 Assine,	A TINTA,	no	espaço	próprio	indicado.

4. ATENÇÃO:	transcreva	no	espaço	apropriado	da	sua	FOLHA DE RESPOSTAS,	com	sua	caligrafia	usual,	
mantendo	as	letras	maiúsculas	e	minúsculas,	desconsiderando	aspas	e	autoria,	a	seguinte	frase:

“Escolher o seu tempo é ganhar tempo.” Francis Bacon

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5.	 Ao	transferir	as	respostas	para	a	Folha de Respostas:

•	 use	apenas	caneta	esferográfica	azul	ou	preta.
•	 preencha,	 sem	 forçar	 o	 papel,	 toda	 a	 área	 reservada	 à	 letra	 correspondente	 à	

resposta solicitada em cada questão.

•	 assinale somente uma alternativa em cada questão.

Sua resposta NÃO	será	computada	se	houver	marcação	de	mais	de	uma	alternativa,	
questões não assinaladas ou rasuras. 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não	deve	ser	dobrada,	amassada	ou	rasurada.

ATENÇÃO:	Deverá	ser	resguardado	o	Período	de	Sigilo,	não	sendo	permitido	ao	candidato	se	ausentar	em	definitivo	da	sala	de	provas	antes	
de	decorrida	1	(uma)	hora	do	início	das	provas.	Os	candidatos	não	poderão	utilizar,	em	hipótese	alguma	lápis,	lapiseira,	corretivos,	borracha	
ou	outro	material	distinto	do	constante	em	Edital.	Quaisquer	acessórios	como	óculos	escuros,	boné,	chapéu,	gorro,	lenço	ou	similares	não	
terão	seu	uso	permitido.	As	instruções	constantes	no	Caderno	de	Questões	e	na	Folha	de	Resposta,	bem	como	as	orientações	e	instruções	
expedidas	pela	FUNDEP	durante	a	realização	das	provas,	complementam	este	Edital	e	deverão	ser	rigorosamente	observadas	e	seguidas	pelo	
candidato.	Será	proibida,	durante	a	realização	das	provas,	qualquer	espécie	de	consulta	ou	comunicação	entre	os	candidatos	ou	entre	estes	
e	pessoas	estranhas,	oralmente	ou	por	escrito,	assim	como	não	será	permitido	o	uso	de	livros,	códigos,	manuais,	impressos,	anotações	ou	
quaisquer	outros	meios.	Será	proibido,	durante	a	realização	das	provas,	fazer	uso	ou	portar,	mesmo	que	desligados,	telefone	celular,	relógios,	
pagers,	beep,	agenda	eletrônica,	calculadora,	walkman,	notebook,	palmtop,	gravador,	transmissor/receptor	de	mensagens	de	qualquer	tipo	ou	
qualquer	outro	equipamento	eletrônico.	Findo	o	horário-limite	para	a	realização	da	prova,	o	candidato	deverá	entregar	a	Folha	de	Respostas	
da	Prova	Objetiva,	devidamente	preenchida	e	assinada,	ao	Aplicador	de	Sala,	assim	como	o	Caderno	de	Provas.	Os	três	últimos	candidatos	
deverão	permanecer	na	sala	até	que	o	último	candidato	termine	sua	prova,	devendo	todos	assinar	a	Ata	de	Ocorrências	da	sala,	atestando	a	
idoneidade	da	fiscalização	das	provas,	retirando-se	da	sala	de	prova	de	uma	só	vez.	

O Caderno de Questões e o Gabarito das Provas Objetivas serão divulgados nos endereços eletrônicos  
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia útil subsquente à data de realização da prova.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS



ATENÇÃO
Sr.(a)	Candidato(a),

Antes	 de	 começar	 a	 fazer	 a	 prova,	 confira	 se	 este	 caderno	 contém,	 ao	 todo,	 
30 (trinta) questões	de	múltipla	escolha,	cada	uma	constituída	de	4	(quatro)	alternativas	
de	respostas,	assim	distribuídas:	10 (dez) questões de Língua Portuguesa,	10 (dez) 

questões de Matemática e 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais,	 todas 

perfeitamente	legíveis.

Havendo	algum	problema,	informe	imediatamente ao aplicador de provas para que ele 

tome	as	providências	necessárias.

Caso	não	observe	essa	recomendação,	não	lhe	caberá	qualquer	reclamação	ou	recursos	
posteriores.
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO:	 Leia	o	 texto	a	seguir	para	 responder	às	
questões de 1 a 5.

Anitta de verde e amarelo com favela e Snoop Dogg. 
1ª brasileira no Coachella

Vestida	de	verde	e	amarelo	e	com	um	cenário	que	imitava	
uma	 favela,	 a	 cantora	Anitta	 cumpriu	 o	 que	 prometeu	
aos	fãs:	levar	o	funk	carioca	para	o	palco	do	Coachella,	 
o	 festival	 de	 música	 pop	 mais	 importante	 do	 mundo.	 
Ela	foi	a	primeira	brasileira	da	história	nesse	festival.

Após	ser	considerada	a	número	1	do	mundo	pelo	Spotify,	
a	 cantora	 só	 vem	 ganhando	 a	 atenção	 do	 mundo.	 
No	 show	 deste	 feriado	 prolongado	 na	 Califórnia,	 
nos	 Estados	 Unidos,	 Anitta	 ainda	 contou	 com	 a	
participação	do	 rapper	Snoppy	Dogg,	ao	cantar	 “Onda	
Diferente”,	logo	na	abertura	do	show.

A	 apresentação	 chegou	 a	 ter	 40	 bailarinos	 ao	 mesmo	
tempo	 no	 palco,	 segundo	 a	 assessoria	 de	Anitta,	 que	
encenou	 momentos	 sexys	 com	 dançarinas	 e	 tocou	
timbau.	 Depois	 da	 apresentação,	Anitta	 disse	 que	 “as	
cores da bandeira brasileira pertencem aos brasileiros. 
Representam	 o	 Brasil	 em	 geral.	 Ninguém	 pode	 se	
apropriar	do	significado	das	cores	da	bandeira	do	nosso	
país”,	afirmou	a	artista	no	Twitter.

Apresentação marcante

O	 show	 foi	 na	 última	 sexta-feira	 (15/04)	 e	 ainda	 vem	
repercutindo	nas	redes	sociais	e	na	mídia	internacional.

Por	 causa	 da	 apresentação,	 o	 nome	 da	 cantora	 foi	
parar nos trends	do	Twitter.	No	Brasil,	os	fãs	lançaram	a	
hashtag	#anichella.

Gratidão a Snoop Dogg

Após	 a	 apresentação,	 Anitta	 usou	 suas	 redes	
sociais	para	agradecer	a	presença	de	Snoop	Dogg	ao	
postar	um	clique	nos	bastidores	abraçada	com	o	rapper,	
que	simulou	um	jogo	de	sinuca	no	palco.

“Sou	muito	grata	a	você.	Muito	obrigada	por	abrir	meu	
show	comigo.	Te	amo”,	escreveu.

Entre	as	músicas	escolhidas	para	a	apresentação,	hits	
em	português,	inglês	e	espanhol	estavam	no	repertório,	
como	“Envolver”,	 “Vai	Malandra”,	 “Sua	cara”,	 “Rave	de	
favela”	e	“Bola	rebola”.

Pabllo	 Vittar,	 que	 se	 apresentou	 neste	 sábado	 (16/04)	
no	festival,	estava	na	plateia	ao	lado	de	Diplo,	e	postou	
um	vídeo	dançando	enquanto	Anitta	cantava	“Sua	cara”,	
música	lançada	por	eles.

Disponível	em:	https://bityli.com/QIcdJ.	 
Acesso em: 18 abr. 2022 (adaptado).

QUESTÃO 1

A	promessa	feita	por	Anitta	a	seus	fãs,	de	acordo	com	o	
texto,	foi

A) fazer	o	show	com	mais	de	40	bailarinos	no	palco	
do	festival.

B) cantar	 junto	com	Snoop	Dogg,	um	dos	rappers	
mais	famosos	da	atualidade.

C) apresentar	 o	 ritmo	 musical	 que	 a	 consagrou	
mundialmente no Coachella.

D) participar	do	principal	festival	de	música	pop	do	
mundo na atualidade.

QUESTÃO 2

De	acordo	com	o	texto,	assinale	a	relação	correta	entre	
as	duas	orações.

A) Anitta	 foi	 a	 primeira	 brasileira	 a	 participar	 do	
Coachella	porque	foi	considerada	a	número	um	
do mundo.

B) Anitta	 foi	 a	 primeira	 brasileira	 a	 participar	 do	
Coachella	 e	 foi	 considerada	 a	 número	 um	 do	
mundo.

C) Anitta	 foi	 a	 primeira	 brasileira	 a	 participar	 do	
Coachella,	logo	foi	considerada	a	número	um	do	
mundo.

D) Anitta	 foi	 a	 primeira	 brasileira	 a	 participar	 do	
Coachella,	mas	foi	considerada	a	número	um	do	
mundo.

QUESTÃO 3

Analise	as	afirmativas	a	seguir.

I.	 Anitta	 e	 Pablo	 Vittar	 já	 gravaram	 uma	 música	
juntas.

II.	 Snoop	 Dogg	 participou	 do	 início	 do	 show	 da	
funkeira	brasileira.

III.	 Anitta	apresentou	apenas	músicas	em	português	
no	 festival	 internacional,	 conforme	 o	 título	 das	
músicas	apresentadas	no	texto.

De	acordo	com	o	texto,	estão	corretas	as	afirmativas

A) I	e	II,	apenas.

B) I	e	III,	apenas.

C) II	e	III,	apenas.

D) I,	II	e	III.

QUESTÃO 4

Releia este trecho.

“Ninguém	pode	se	apropriar	do	significado das cores da 
bandeira	do	nosso	país”

A	 palavra	destacada,	 quanto	à	 sílaba	 tônica,	 pode	 ser	
classificada	como	

A) proparoxítona.

B) paroxítona.

C) oxítona.	

D) polissílaba.
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QUESTÃO 5

Releia este trecho.

“Após	 a	 apresentação,	 Anitta	 usou	 suas	 redes	
sociais	para	agradecer	a	presença	de	Snoop	Dogg	ao	
postar um clique	nos	bastidores	abraçada	com	o	rapper,	
que	simulou	um	jogo	de	sinuca	no	palco.”

A	palavra	destacada	pode	ser	substituída	sem	alterar	o	
sentido do trecho por

A) comentário.

B) agradecimento.

C) vídeo.

D) fotografia.

INSTRUÇÃO:	 Leia	o	 texto	a	 seguir	 para	 responder	às	
questões de 6 a 10.

Sabrina Sato samba com catadora de latinha que 
viralizou na Sapucaí

Durante	 um	 ensaio,	 esta	 semana,	 a	 apresentadora	
Sabrina Sato dividiu o posto de rainha da bateria da Vila 
Isabel	 com	 Adriana	 Salles,	 a	 catadora	 de	 latinha	 que	
viralizou	ao	sambar	sozinha	na	Sapucaí.

Moradora	do	Morro	da	Providência,	no	Rio	de	Janeiro,	
Adriana	foi	até	a	quadra	da	Vila	Isabel	para	conhecer	a	
apresentadora	e	ficou	encantada	com	a	musa.

As	 duas	 sambaram	 juntas	 e	 a	 atriz	 ainda	 deu	 aquele	
abraço	 supercaloroso	 na	 catadora	 de	 latinha.	 O	 vídeo	
do	momento	foi	tão	emocionante	que	viralizou	nas	redes	
sociais	nesta	quarta-feira	(13/04).

Convite para desfilar

Após	viralizar	e	ganhar	o	coração	de	todos	os	brasileiros,	
Adriana	foi	convidada	pela	Império	da	Tijuca	para	desfilar	
pela escola neste Carnaval.

Além	 da	 fantasia,	 ela	 ainda	 terá	 ajuda	 para	 estudar	 e	
conseguir	um	emprego	formal	–	que	sacada	incrível	da	
escola!

O vídeo que deu origem a tudo

Mãe	 de	 três	 filhos,	 Adriana	 contou	 que	 estava	 no	
sambódromo	naquele	dia	trabalhando,	se	empolgou	com	
o	samba	e	começou	a	dançar,	livremente.

“Eu	 fico	 nas	 ruas.	 No	 dia	 do	 ensaio,	 eu	 estava	 no	
Sambódromo	catando	latinhas.	Estava	sambando	e	vi	o	
desfile	lá	atrás.	Então,	invadi	o	Sambódromo	e	comecei	
a	sambar	na	frente”,	lembrou.

Depois	disso,	a	escola	a	procurou	e	mudou	a	história	da	
Adriana.

“Eu	tive	a	surpresa,	eles	me	procuraram	e	vou	sambar	
pela	primeira	vez.	Nunca	desfilei,	só	quando	era	criança.	
Vou	com	muita	vergonha,	mas	eu	vou	chegar	 lá	e	nós	
vamos	ganhar”,	revelou.

Disponível	em:		https://bityli.com/pQOOCQ.	 
Acesso em: 18 abr. 2022 (adaptado).

QUESTÃO 6

De	acordo	com	o	texto,	assinale	a	alternativa	correta.

A) Adriana	 e	 seus	 três	 filhos	 não	 possuem	
empregos	formais,	por	isso	a	proposta	da	Escola	
foi	tão	importante	para	eles.

B) A	catadora	de	latinhas	está	muito	confiante	com	
a	performance	da	Império	no	desfile	deste	ano.

C) A	 Escola	 Vila	 Isabel	 ofereceu	 à	 Adriana	
um	 emprego	 na	 Escola	 em	 virtude	 de	 seu	
desemprego.

D) Sabrina	Sato,	madrinha	da	bateria	da	Vila	Isabel,	
permitiu	 que	Adriana	 fosse	 a	 madrinha	 por	 um	
dia.

QUESTÃO 7

Esse	texto	tem	como	objetivo

A) noticiar	um	fato	ocorrido	recentemente.

B) divulgar	o	vídeo	de	Adriana	que	viralizou.

C) expor o trabalho social das escolas de samba.

D) mostrar a humildade da apresentadora Sabrina 
Sato.

QUESTÃO 8

Assinale a alternativa que expõe uma opinião do autor 
do texto.

A) “Mãe	de	 três	filhos,	Adriana	contou	que	estava	
no	 sambódromo	 naquele	 dia	 trabalhando,	 
se	empolgou	com	o	samba	e	começou	a	dançar,	
livremente.”

B) “Eu	fico	nas	 ruas.	No	dia	do	ensaio,	eu	estava	
no	 Sambódromo	 catando	 latinhas.	 Estava	
sambando	e	 vi	 o	 desfile	 lá	 atrás.	Então,	 invadi	
o	Sambódromo	e	comecei	a	sambar	na	frente”,	
lembrou.

C) “Moradora	 do	 Morro	 da	 Providência,	 no	 Rio	
de	 Janeiro,	 Adriana	 foi	 até	 a	 quadra	 da	 Vila	
Isabel	 para	 conhecer	 a	 apresentadora	 e	 ficou	
encantada	com	a	musa.”

D) “Além	 da	 fantasia,	 ela	 ainda	 terá	 ajuda	 para	
estudar	 e	 conseguir	 um	 emprego	 formal	 –	 que	
sacada	incrível	da	escola!”

QUESTÃO 9

São	 substantivos	 utilizados	 para	 referenciar	 Sabrina	
Sato,	exceto:	

A) Atriz.

B) Musa.

C) Encantadora.

D) Apresentadora.
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QUESTÃO 10

Releia este trecho.

“Vou	com	muita	vergonha,	mas	eu	vou	chegar	lá	e	nós	
vamos	ganhar”

Mantendo	 o	 sentido	 original	 do	 trecho,	 a	 palavra	
destacada	pode	ser	substituída	por

A) portanto.

B) dessa	forma.

C) no entanto.

D) logo.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 11

A	tabela	a	seguir	apresenta	os	10	melhores	tempos	de	
mulheres em maratonas. 

10 melhores tempos na maratona

 – Marcas femininas – 

Colocação
Nacionalidade da 

Atleta
Tempo

1ª Quênia 2:14:04

2ª Grã-Bretanha 2:15:25

3ª Quênia 2:17:01

4ª Quênia 2:17:08

5ª Grã-Bretanha 2:17:18

6ª Etiópia 2:17:41

7ª Grã-Bretanha 2:17:42

8ª Israel 2:17:45

9ª Etiópia 2:17:56

10ª Quênia 2:18:11

Disponível	em:	https://ultramacho.com.br/blog/2020/11/05/
ultralista-10-melhores-tempos-na-maratona/.	 

Acesso em: 15  abr. 2022.

Observando	a	tabela,	qual	é	a	diferença	entre	a	6ª	e	a	
10ª	posição?

A) 20	segundos.

B) 29	segundos.

C) 30	segundos.

D) 39	segundos.

QUESTÃO 12

João	 utilizou	 um	 estacionamento	 em	 Belo	 Horizonte	 e	
pagou	R$	49,00	pelo	serviço.	Sabendo-se	que	a	cobrança	
nesse	estacionamento	é	de	R$	13,00	a	primeira	hora	e	a	
cada	hora	adicional	acrescenta-se	R$	4,00,	por	quantas	
horas	João	utilizou	o	estacionamento?

A) 8 horas.

B) 9 horas.

C) 10 horas.

D) 11 horas.

QUESTÃO 13

Uma	 distribuidora	 de	 medicamentos	 empregava	 em	
2020,	460	 funcionários.	Ao	 final	do	ano	de	2021,	esse	
número	de	funcionários	era	35%	maior.	

Quantos	funcionários	essa	empresa	possuía	no	final	do	
ano	de	2021?

A) 161	funcionários.

B) 299	funcionários.

C) 495	funcionários.

D) 621	funcionários.	

QUESTÃO 14

Celina	 trabalha	 em	 uma	 fábrica	 e	 neste	 mês	 recebeu	
10%	de	aumento	no	seu	salário.	Com	isso,	seu	salário	
chegou	a	R$	1	650,00.	

Antes	do	aumento	o	salário	de	Celina	era:

A) R$	1	350,00

B) R$	1	485,00

C) R$	1	500,00

D) R$	1	800,00

QUESTÃO 15

Uma	 montadora	 de	 motos	 entregou,	 no	 primeiro	 mês	
de	 um	 ano,	 500	 motos.	 Se	 a	 cada	 mês	 ela	 aumentar	
a	 produção	 em	 150	 motos,	 a	 quantidade	 de	 motos	
produzidas	em	um	ano	será	de

A) 2 150 motos. 

B) 2 000 motos. 

C) 1 850 motos.

D) 1 700 motos.

QUESTÃO 16

O	triplo	de	um	número	adicionado	com	a	sua	quarta	parte	
é	o	mesmo	que	o	dobro	desse	número	diminuído	de	60.	

Qual	é	esse	número?

A) 18.

B) 30.

C) 48. 

D) 50.
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QUESTÃO 17

Heitor	comprou	um	carro	e	irá	pagá-lo	em	7	prestações.	
A	 primeira	 prestação	 é	 de	 R$	 210,00	 e	 as	 prestações	
seguintes	são	o	dobro	da	anterior.	

Qual	é	o	valor	do	veículo?

A) R$	1	340,00.

B) R$	1	470,00.

C) R$	13	440,00.

D) R$	14	700,00.

QUESTÃO 18

Numa	 prova	 de	 Matemática,	 Marília	 acertou	  das 

questões,	 Luíza	acertou	  das questões e Fernanda 

acertou  das questões. 

Nesse	cenário,	pode-se	afirmar	que	

A) Fernanda	acertou	menos	questões	que	Luíza.

B) Luíza	e	Marília	acertaram	o	mesmo	número	de	
questões. 

C) Fernanda	acertou	menos	questões	que	Marília.	

D) Marília	e	Fernanda	acertaram	o	mesmo	número	
de questões. 

QUESTÃO 19

Para	 ir	 ao	 trabalho,	Estela	gasta	55	minutos.	Em	uma	
segunda-feira,	ela	chegou	ao	seu	trabalho	às	9h40.	

Em	qual	horário	Estela	saiu	de	casa?

A) 7h45. 

B) 8h45. 

C) 9h55. 

D) 10h35.

QUESTÃO 20

Paulo	 é	 caminhoneiro	 e	 seu	 veículo	 transporta	 uma	
carga	 máxima	 de	 10	 000	 quilogramas	 (10	 toneladas).	
Um	agricultor	contratou	Paulo	para	realizar	o	transporte	
de	330	sacos	de	milho	de	70	quilogramas	cada	saco.	

Quantas	 viagens	 Paulo	 deverá	 fazer	 para	 transportar	
esses	sacos	de	milho?	

A) 1	viagem.	

B) 2	viagens.

C) 3	viagens.

D) 4	viagens.

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 21

O Brasil dos refugiados

O	 brutal	 assassinato	 de	 Moïse	 Mugenyi	 Kabagambe	
num	quiosque	na	Barra	da	Tijuca	(RJ)	chocou	o	país	por	
sua	crueldade.	Além	de	escancarar	o	racismo	brasileiro,	 
o	 caso	 também	 chamou	 atenção	 para	 a	 situação	
precária	 de	 muitos	 imigrantes	 e	 refugiados	 vindos	 ao	
Brasil	 de	 países	 em	 conflito.	A	 República	 Democrática	
do	 Congo,	 de	 onde	 vieram	 Moïse	 e	 sua	 família,	 está	
entre	os	países	que	mais	têm	refugiados	no	Brasil.	Além	
dos	 congoleses,	 há	 venezuelanos,	 sírios,	 bolivianos	 e	
haitianos entre as mais de 66 nacionalidades de pessoas 
que	 se	 refugiaram	 em	 solo	 brasileiro.	 Desde	 2016,	 
a	população	de	refugiados	no	Brasil	sextuplicou	–	reflexo	
da	migração	mais	intensa	de	venezuelanos	na	fronteira	
com Roraima.  [...]

Disponível	em:	https://piaui.folha.uol.com.br/o-brasil-dos-
refugiados/.	Acesso	em:	16	maio	2022.

Por	que	as	pessoas	escolhem	o	Brasil	como	refúgio?

A) Por	 conta	 da	 familiaridade	 das	 outras	 línguas	
com	a	língua	portuguesa.

B) Porque	no	Brasil	não	há	discriminação,	racismo	
e	xenofobia.

C) Porque	o	Brasil	 é	 um	país	predominantemente	
tropical,	com	belas	praias	e	paisagens.	

D) Porque	o	Brasil	se	apresenta	como	um	lugar	de	
segurança	e	oportunidades.

QUESTÃO 22

O	que	é	uma	criptomoeda?

A) É	 um	 novo	 meio	 de	 pagamento	 instantâneo	 e	
gratuito.

B) É um tipo de dinheiro virtual não emitido por 
nenhum	governo.

C) É o acordo	do	cliente	com	o	banco,	quando	se	
pega	uma	quantia	para	se	pagar	no	futuro,	com	
juros.

D) São	 instituições	 financeiras	 que	 operam	
atividades	de	forma	on-line.

QUESTÃO 23

Movimento	que	ocorre	no	campo	brasileiro,	que	busca	a	
redistribuição	de	terras	pouco	utilizadas	entregando-as	a	
quem	não	as	possui,	além	de	outras	mudanças	sociais	
no campo brasileiro:

A) Movimento	dos	Trabalhadores	Sem	Teto.

B) Movimento	Indígena.

C) Movimento	dos	Trabalhadores	Rurais	Sem	Terra.

D) Movimento	Sufragista.
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QUESTÃO 24

PATRIMÔNIO IMATERIAL	 –	 Os	 bens	 culturais	 de	
natureza	imaterial	dizem	respeito	às	práticas	e	domínios	
da	 vida	 social	 que	 se	 manifestam	 em	 saberes,	 ofícios	
e	 modos	 de	 fazer;	 celebrações;	 formas	 de	 expressão	
cênicas,	 plásticas,	 musicais	 ou	 lúdicas;	 e	 nos	 lugares	
[...]. 

Disponível	em:	encurtador.com.br/ghiCO.	 
Acesso em: 25 maio 2022.

Não	 pode	 ser	 caracterizado	 como	 patrimônio	 imaterial	
de	Minas	Gerais:

A) O	 Santuário	 do	 Bom	 Jesus	 de	 Matosinhos	 em	
Congonhas.	

B) A	 Festa	 de	 Nossa	 Senhora	 do	 Rosário	 dos	
Arturos.

C) O	 toque	dos	sinos,	 tendo	como	 referência São 
Joao	Del	Rei.

D) O	 modo	 artesanal	 de	 fazer	 queijo	 minas	 na	
região	do	Serro.

QUESTÃO 25

De	 acordo	 com	 a	 Convenção	 de	 Belém	 do	 Pará	
(Convenção	 Interamericana	 para	 Prevenir,	 Punir	 e	
Erradicar	a	Violência	Contra	a	Mulher,	adotada	pela	OEA	
em	1994),	violência	contra	a	mulher	é	qualquer	ação	ou	
conduta,	baseada	no	gênero,	que	cause	morte,	dano	ou	
sofrimento	 físico,	sexual	ou	psicológico	à	mulher,	 tanto	
no	âmbito	público	como	no	privado.	

Disponível	em:	https://www.tjse.jus.br/portaldamulher/.	 
Acesso em: 16 maio 2022.

 Não pode ser considerado	violência	contra	a	mulher:

A) Quando	 o	 agressor	 usa	 da	 força	 física	 para	
machucar	a	vítima.

B) Quando uma mulher possui uma autoestima 
baixa,	devido	a	vários	fatores.

C) Quando	 o	 parceiro	 obriga	 a	 mulher	 a	 manter	
relações	sexuais	com	ele.

D) Quando	uma	mulher	é	acusada	falsamente	por	
um crime que não cometeu.

QUESTÃO 26

A	prática	de	atos	de	hostilidade	e	ódio	contra	pessoas	
estrangeiras	 é	 um	 preconceito	 que	 tem	 crescido	 de	
forma	 assustadora	 nos	 últimos	 anos,	 em	 diferentes	
partes	no	planeta,	incluindo	no	Brasil.

Trata-se	 como	 a	 prática	 de	 atos	 de	 hostilidade	 e	 ódio	
contra	pessoas	de	outros	países,	regiões	ou	cultura:

A) Xenofobia.

B) Homofobia.

C) Preconceito	de	gênero.

D) Racismo. 

QUESTÃO 27

Disponível	em:	http://www.juniao.com.br/chargecartum/ilustra_
artigo_thiago_historia_unica_72/.	Acesso	em:	16	maio	2022.

Pode-se	compreender,	a	partir	da	leitura	da	charge,	que	

A) a	história	do	Brasil	não	pode	ser	interpretada	pela	
visão	do	homem	branco,	ela	precisa	ser	narrada	
pela	visão	de	mulheres	negras	e	indígenas.

B) europeus,	 negros	 escravizados	 e	 indígenas	
formaram	o	que	hoje	é	o	Brasil,	e	por	 isso	sua	
história	 precisa	 ser	 contada	 a	 partir	 da	 junção	
desses povos.

C) a		história	do	Brasil	sempre	foi	contada	a	partir	
da	visão	de	toda	a	população	brasileira.

D) o	 homem	 branco	 não	 pode	 relatar	 a	 história	
do	 Brasil,	 apenas	 os	 indígenas	 e	 os	 negros	
escravizados.

QUESTÃO 28

A	 cada	 década,	 em	 todo	 território	 brasileiro,	 o	 IBGE	
(Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística)	realiza	o	
Censo	Demográfico.

Sobre	o	Censo	Demográfico,	é	incorreto	afirmar:

A) Auxilia	 na	 definição	 de	 políticas públicas e 
tomada	de	decisões	dos	governos.

B) Revela o modo de vida dos brasileiros natos ou 
naturalizados.

C) Realiza	a	contagem	da	população	brasileira	em	
todo	o	território	nacional.

D) Representa	 as	 aspirações	 profissionais	 dos	
brasileiros natos ou naturalizados.

QUESTÃO 29

Qual	é	o	lema	inscrito	no	brasão	do	município	de	Pará de 
Minas	–	Minas	Gerais?

A) Fé,	ação	e	progresso.

B) Liberdade ainda que tarde.

C) Ordem	e	Progresso

D) Libertas quae sera tamem.
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QUESTÃO 30

Trata-se	de	uma	religião	monoteísta,	isto	é,	que	crê	em	
um	único	Deus,	revelada	por	meio	do	profeta	Maomé	em	
seu	livro	sagrado	–	o	Alcorão:

A) Judaísmo.

B) Islamismo.

C) Cristianismo.

D) Budismo.



FOLHA DE RESPOSTAS

(VERSÃO DO CANDIDATO)

AO	TRANSFERIR	ESSAS	MARCAÇÕES	PARA	A	FOLHA	DE	RESPOSTAS,	
OBSERVE	AS	INSTRUÇÕES	ESPECÍFICAS	DADAS	NA	CAPA	DA	PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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